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Postuma
RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Benoemingen Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Voorgesteld besluit

de volgende (her)benoeming voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen vast te 
stellen: 
1. met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 de heer P. de Ruyter als voorzitter en per 1 juli 
2021 voor herbenoeming tot 1 juli 2024;
2. met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de heer R. Baltussen als architect-lid voor 
herbenoeming; 
3. met terugwerkende kracht per 1 mei 2019 mevrouw M. van Driel als architect-lid voor 
herbenoeming tot 1 maart 2020; 
4. met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 de heer C. Hooyschuur als monumenten-lid 
voor herbenoeming tot 1 maart 2020;
5. met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 mevrouw W. van Duijn als architect-lid.
6. met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 de heer H. Postuma als monumenten-lid

Geheimhouding       Nee     Ja 

.
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen (ARKB) worden benoemd 
voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van een tweede 
termijn van drie jaar. De termijnen van enkele leden zijn inmiddels verlopen en een aantal 
(her)benoemingen dienen te worden vastgesteld. Wegens beperkte ambtelijke capaciteit is 
dit niet per benoeming gebeurd maar gaat dit nu voor de afgelopen drie jaar, deels met 
terugwerkende kracht. De voordrachten van de nieuw te benoemen leden zijn als bijlage 
opgenomen.
Mooi Noord-Holland heeft voor de benoemingen voordrachten gedaan. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Een kader voor het nader uit te werken ruimtelijk beleid is vastgelegd in 
bestemmingsplannen en welstandsnota. Een omgevingsvisie is in voorbereiding. Binnen 
deze context worden bouwplannen op hun ruimtelijke kwaliteit getoetst door de ARKB. 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:

 Hoofdstuk 9 van de in 2012 vastgestelde bouwverordening Bergen;
 De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 Het Besluit Omgevingsrecht (Bor)
 De Woningwet

De drie laatstgenoemde kaders laten ruimte voor de wijze van borging van de ruimtelijke 
kwaliteit. In Bergen wordt dit gedaan door de ARKB, voorheen Welstandscommissie. De 
benoemingen hebben sinds de invulling van de ARKH door Mooi Noord-Holland (voorheen 
Welstandszorg Noord-Holland) plaats gevonden zoals omschreven in het eerstgenoemde 
kader: Hoofdstuk 9 van de in 2012 vastgestelde bouwverordening Bergen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
De voordrachten zijn procedureel conform hoofdstuk 9 van de in 2012 vastgestelde 
bouwverordening Bergen en zijn het gevolg van het verlopen van de voorgeschreven 
termijnen. In het geval van het architect-lid mevrouw M. van Driel is de beëindiging van de 
termijn op haar verzoek vervroegd. De voordrachten zijn aangeleverd door de stichting Mooi 
Noord-Holland, die de ARK’s voor de BUCH-gemeentes levert. De samenstelling van de 
ARKB en het benoemingsschema voor de huidige commissie zijn – na de in dit advies 
voorgestelde benoemingen- als volgt: 

1. met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 de heer P. de Ruyter als voorzitter en per 1 
juli 2021 voor herbenoeming tot 1 juli 2024;

2. met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de heer R. Baltussen als architect-lid 
voor herbenoeming tot 1 januari 2023;  

3. met terugwerkende kracht per 1 mei 2019 mevrouw M. van Driel als architect-lid voor 
herbenoeming tot 1 maart 2020; 

4. per 1 maart 2020 mevrouw W. van Duijn als architect-lid tot 1 maart 2023;
5. met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 de heer C. Hooyschuur als 

monumenten-lid voor herbenoeming tot 1 maart 2020;
6. Met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 de heer H. Postuma als monument-lid tot 

1 maart 2023.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
De voordracht van de ARKB-leden wordt gedaan door Mooi Noord-Holland. Deze organisatie 
kan putten uit een actueel bestand van gekwalificeerde kandidaten. Mooi Noord-Holland 
draagt zorg voor het monitoren van het functioneren van de ARKB en draagt bij aan het 
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actualiseren van de kennis van zaken van de leden. De personele invulling door Mooi Noord-
Holland heeft altijd tot volle tevredenheid plaatsgevonden. Het college ziet geen reden om 
hiervoor alternatieven aan te reiken. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
De personele invulling van de welstandscommissies van de BUCH-gemeentes is nagenoeg 
gelijk, wat een efficiënte agenda voor de welstandszittingen mogelijk maakt en wat een 
goede samenhang bevordert voor de ruimtelijke kwaliteit van de vier gemeentes. Verder is 
de ‘welstand’ bij uitstek een kwestie van ‘couleur locale’ en wordt elke gemeente door de 
commissie geadviseerd op basis van de eigen lokale context en criteria, zoals beschreven in 
de vier separate welstandsnota’s. 

RISICO’S 
Er zijn geen voorzienbare risico’s verbonden met de benoemingen anders dan dat de 
kandidaten niet zouden voldoen aan de eisen van hun functie. Hierover zijn sinds het 
afnemen van de commissieleden van Mooi Noord-Holland nooit klachten geweest.

FINANCIËN 
Volgens de jaarlijks vastgestelde tarieven van Mooi Noord-Holland worden de kosten van de 
ARKH in rekening gebracht, die op grond van de legesverordening rechtstreeks worden 
doorbelast. De benoemingen hebben hierop geen invloed.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

PARTICIPATIE
De benoemingen en het jaarverslag zijn besproken in het jaarlijkse overleg tussen Mooi 
Noord-Holland en de portefeuillehouder. 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Na vaststelling door de raad zijn de benoemingen geformaliseerd. 
Mooi Noord-Holland wordt middels een brief geïnformeerd.

BIJLAGEN
De voordrachten van de nieuw te benoemen leden mevr. W. van Duijn en dhr. H. Postuma.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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